
Corona nieuwsbrief mei 2020 
 
Beste TTR’er 

 

Zoals beloofd nemen we terug contact met je op. De overheid heeft de maatregelen versoepeld 
zodat we weer onder strenge voorwaarden de groepstrainingen kunnen hervatten. We zien er naar 
uit om jullie terug te zien! 
 
 
Safety First 
 
We zaten er al lang op te wachten: de toestemming om weer samen te mogen trainen. Maar vergis 
je niet, de trainingen zullen er toch heel wat anders uit zien. In bijlage vind je een document met de 
richtlijnen voor de TTR-trainingen. Mogen we vragen om de richtlijnen goed te lezen en de 
maatregelen strikt toe te passen? Onze trainers zullen er nauwlettend op toezien. 
De richtlijnen zullen voor sommigen misschien wat streng over komen, maar we willen het risico op 
besmetting door samen te sporten tot het minimum herleiden. 
 
 
Inschrijven voor de trainingen 
 
In de richtlijnen van de overheid staat dat de groep uit maximum 20 personen mag bestaan, 
trainer(s) inbegrepen. Daarom werken we met een inschrijvingsformulier waarop je kan aanduiden in 
welke groep of op welk moment je wil komen trainen. Er wordt sterk op aangedrongen in dezelfde 
groep te blijven trainen om zoveel mogelijk vermenging van de bubbels te voorkomen. 
Hieronder vind je de links om in te schrijven. 
 
Fietsen:  
We fietsen terug in vier groepen met verschillende afstanden en richtsnelheden. Iedere groep 
vertrekt vanop een andere plaats die vooraf gecommuniceerd wordt. Indien er meer dan twintig 
fietsers zijn wordt de groep opgesplitst. Probeer goed in te schatten welke groep je kiest bij 
inschrijving! Als je al zes weken stil ligt dan kies je misschien beter een groep lager. 
Inschrijven: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRlkbIksf6A3pk_yVHp3J1IcfsfQNYCh3Mxvwgvs4cIKov
pw/viewform 
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Lopen:  
Je kan kiezen voor training kort of training lang. Ook hier wordt de groep opgesplitst indien er meer 
dan twintig lopers zijn. Er is wekelijks een training op dinsdagavond waarbij de groep van kort en 
lang afwisselt van locatie: de ene week op het Sportstadion, de andere week in het Sterrebos. 
Ook hiervan krijgen alle lopers na inschrijving een bericht met de data en plaatsen. 
Inschrijven: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzFcDrKfr0q0e1LHkTi59H5lPL61LpecQK3_BRCoOlxzh
5lg/viewform 
 
Zwemmen: 
Het zwembad is tot nader order gesloten, en jammerlijk genoeg hebben we van de Vossenberg nog 
altijd geen bevestiging dat we mogen trainen in de vijver. Ook hier werken we met een inschrijving 
en is het de bedoeling dat je iedere keer op hetzelfde moment komt zwemmen. Vanaf het moment 
dat we toestemming krijgen zenden we het inschrijvingsformulier naar alle leden. 
 
Start van de groepstrainingen 
 
Fietsen: Zondag 24 mei om 8.00 u 
Lopen: Dinsdag 26 mei om 19.30 u (kwartier later dan normaal!) 
Zwemmen: Donderdag 4 juni (onder voorbehoud) 
 
Kledij 
 
De kledij wordt in de komende twee weken geleverd, wanneer ze gearriveerd is krijg je een bericht. 

 
Blijf gezond en hou het veilig. 

De laatste info vind je altijd op de website. 
Tot heel binnenkort! 
 
TriatlonTeam Roeselare vzw 
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